Obec Dunajovice
Zastupitelstvo obce Dunajovice

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne
11. 11. 2010 od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 9/2010
Místo konání: Kancelář OÚ Dunajovice
Přítomni: dle prezenční listiny
F. Uhlíř
J. Víta
Ing. P. Pumpr
J. Melmerová
P. Holický
M. Čada
V. Palus
Omluveni: O
Hosté: J. Sladomel

l)Zahájení zasedání.
Zasedání zahájeno v 19:15 hod. dosavadním starostou obce F. Uhlířem (dále jako "předsedající").
Dosavadní starosta obce František Uhlíř, před zahájením ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Dunajovice (při prezentaci) předal zastupitelům "OSVĚDČENÍ o zvolení členem zastupitelstva obce
Dunajovice" podle § 53 zákona Č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění.
Předsedaj ící schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí
lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasováni (lhůta uplynula dne 29.10.2010,
žádný návrh nebyl podán, viz. příloha č.l e-mail sekretariát předsedy krajského soudu). Informace
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dunajovice zveřejněna v
souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 3.1l.2010 ve 14:00 hod. do ukončení zasedání
zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na "elektronické úřední desce" a to od 3.11.2010 od
13:50 hod. do 12.11.2010.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2) konstatoval,
že přítomní jsou všichni členové zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).

2) Složeni slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomně členy zastupitelstva ke složeni
slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona Č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném zněni).
Předsedající František Uhlíř přečetl slib zastupitele v tomto znění:

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a jmenovitě
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova "slibuji" a podpisem na
připraveném archu (příloha č. 3)
Zastupitelé postupně složili slib před zastupitelstvem obce pronesením slova "slibuji". Po složení
slibu zastupitelé potvrdili svým podpisem do "Přílohy č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Dunajovice

- složeni slibu ".
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.

3) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl zapisovatelem:
1. Melmerovou

Předsedající navrhl ověřovateli zápisu:
P. Holického a M. Čadu
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usneseni č. 1/9/2010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice určuje zapisovatelem
Holického a Miroslava Čadu.

Jitku Melmerovou,

HLASOV ÁNO
7 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLAS OV ANI
Usneseni č. 1/9/2010 bylo schváleno.

ověřovateli zápisu Petra

O x PROTI

4) Schváleni programu schůze
Navržený program schůze:

5) Jednaci řád zastupitelstva obce
6) Volba starosty obce, uvolněný, neuvolněný
7) Volba mistostarosty obce, počet mistostarostů, uvolněný, neuvolněný
8) Volba finančniho a kontrolniho výboru obce, určeni počtu členů výborů, volba předsedy
finančnlho výboru, volba členů finančniho výboru, volba předsedy kontrolnlho výboru, volba členů
kontrolniho výboru
9) Rozhodnuti o odměnách neuvolněných zastupitelů, mistostarosty a starosty, členů výborů
10) Změna směrnic obce pro vedeni účetnictví, pokladny, podpisové vzory k účtům v bankách,
podpisové vzory pro KN
11) Předáni obce a agendy obecniho úřadu novému starostovi a mistostarostovi
12) Provoz vodovodu obce Dunajovice
13) Nákup nákladniho vozidla pro obec
14) Organizačnl záležitosti zastupitelstva, obce a OÚ
15) Závěr
Návrh usneseni č. 2/9/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program schůze.
HLASOVÁNO
7x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOV ANI
Usneseni č. 2/9/2010 bylo schváleno.

O x PROTI

5) Jednaci řád zastupitelstva obce
Předsedající předložil ke schválení jednací řád zastupitelstva obce Dunajovice, viz. příloha č. 4.

Návrh usneseni č. 3/9/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Dunajovice
HLAS OV ÁNO
7x PRO
O x ZDRŽEL SE HLAS OV ANI
Usneseni č. 3/9/2010 bylo schváleno.

O x PROTI

6) Volba starosty obce, uvolněný, neuvolněný
Předsedající předložil návrh na veřejné hlasování při volbě starosty, místostarosty i předsedů a členů
finančního a kontrolního výboru.
Nebyly podány protinávrhy:
Návrh usneseni č. 4/9/2010:
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnou volbu starosty, místostarosty, i předsedů a členů finančního a
kontrolního výboru.
HLAS OV ÁNO
7 x PRO
O x ZDRŽEL SE HLAS OV ANI
O x PROTI
Usneseni č. 4/9/2010 bylo schváleno.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvoleni
žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno
v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v
hlasování pokračováno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty
Člen zastupitelstva, V. Palus, navrhl zvolit do funkce starosty Františka Uhlíře.
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ebyl vznesen žádný protinávrh.
Návrh usnesení č. 5/9/2010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice volí starostou obce Dunajovice Františka Uhlíře, který bude tuto
funkci vykonávat jako neuvolněný.
HLASOV ÁNo
6 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 5/9/2010 bylo schváleno.

o x PROTI

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako "předsedající")
7) Volba mlstostarosty obce, počet mistostarostů, uvolněný, neuvolněný
Předsedající navrhl zvolit pouze jednoho místostarostu, který bude zastupovat starostu v jeho
nepřítomnosti. Vyzval ostatní členy zastupitelstva k podání protinávrhů. Nebyly podány protinávrhy.
Návrh usnesení č. 6/9/2010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice navrhuje volit jednoho místo starostu, který bude zastupovat starostu
obce v jeho nepřítomnosti a bude tuto funkci vykonávat jako neuvolněný.
HLASOV ÁNo
6 x PRO
lx ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 6/9/2010 bylo schváleno.

o x PROTI

Předsedající navrhl zvolit do funkce místostarosty pana ing. Petra Pumpra. Vyzval ostatní členy
zastupitelstva k podání protinávrhů.
ebyly podány protinávrhy.
Návrh usnesení č. 7/9/2010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice volí místostarostou obce Dunajovice ing. Petra Pumpra, který bude
zastupovat starostu obce Františka Uhlíře v jeho nepřítomnosti a tuto funkci bude vykonávat jako
neuvolněný.
HLASOV ÁNO
6x PRO
1x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
Usnesení č. 7/9/2010 bylo schváleno.

o x PROTI

8) Volba finančního
a kontrolního výboru obce, určení počtu členů výborů, volba předsedy
finančního výboru, volba členů finančního výboru, volba předsedy kontrolního výboru, volba členů
kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117
odst. 2 a § 84 odst. 2 písmo 1) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů
výboru, který musí byt lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí
mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou byt členově zastupitelstva
i jiné osoby, pouze předsedou výboru může byt jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).
Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže byt starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující
rozpočtově a účetní práce na obecní úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich
bude mít tři členy. Jiný návrh nebyl podán. Před hlasováním byla daná možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení č.8/9/201 O:
Zastupitelstvo obce Dunajovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
HLASOV ÁNO
7x PRO
O x ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
O x PROTI
Usnesení č. 8/9/2010 bylo schváleno.
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Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na předsedu finančního výboru. Předsedající
navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Jana Vítu.
Před hlasováním byla daná možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 9/9/2010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice volí předsedou finančního výboru obce Dunajovice pana Jana Vítu.
HLAS OV ÁNO
6 x PRO
1 x ZDRŽEL SE HLASOVÁ Í
O x PROTI
Usnesení č. 9/9/2010 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na předsedu kontrolního výboru. Po té navrhl
zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Petra Holického.
Před hlasováním byla daná možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 10/9/2010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice volí předsedou kontrolního výboru obce Dunajovice pana Petra
Holického.
HLASOV ÁNo
6x PRO
1x ZDRŽEL SE HLAS OV Á Í
O x PROTI
Usnesení č. 10/9/2010 bylo schváleno
Volba členů finaněniho výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na předsedu finančního výboru. Člen
zastupitelstva ing. Petr Purnpr navrhl zvolit členy finančního výboru paní Evu Čadovou a pana Václava
Paluse.
Před hlasováním byla daná možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení č. 11/9/2010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice volí členy finančního výboru obce Dunajovice paní Evu Čadovou a
pana Václava Paluse.
HLASOVÁNO
6x PRO
lx ZDRŽEL SE HLAS OV ÁNÍ
O x PROTI
Usnesení č. 11/9/2010 bylo schváleno
Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na předsedu finančního výboru. Člen
zastupitelstva F. Uhlíř navrhl zvolit členy kontrolního výboru paní Jitku Melmerovou a pana
Miroslava Čadu.
Před hlasováním byla daná možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 11/912010:
Zastupitelstvo obce Dunajovice volí členy kontrolního výboru obce Dunajovice paní Jitku
Melmerovou a pana Miroslava Čadu.
HLASOVÁNO
5x PRO
2 x ZDRŽEL SE HLASOVÁ Í
O x PROTI
Usnesení č. 11/9/2010 bylo schváleno

9) Rozhodnutí o odměnách neuvolněných zastupitelů, místostarosty a starosty, členů výborů
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72zakona o obcích a
nařízeni vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném zněni,
poskytovaná měsíční odměna ve výši 350,- Kč, a to ode dne 1. 11. 2010.
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Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o
obcích) ve výši 3.500,- Kč + navýšení o odměnu za výkon OLH ve výši 1.600,- Kč. Před hlasováním
nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné jiné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení č.12/9/201 O:
Zastupitelstvo obce Dunajovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písmo n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 350,- Kč měsíčně. Odměna
bude poskytována ode dne 1.11.2010.
Zastupitelstvo obce Dunajovice v souladu s § 77 odst. 2 zákona o obcích stanoví odměnu za výkon
funkce neuvolněného místostarosty obce ve výši 5100,- Kč(vč. odměny za výkon OLH) měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne 1. 11.2010.
HLASOVÁNO
7x PRO
Ox ZDRŽEL SE HLAS OV ÁNÍ
Ox PROTI
Usnesení Č. 12/9/2010 bylo schváleno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na výši odměny pro neuvolněného starostu.
Maximální odměna podle Přílohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003 Sb., které bylo předloženo, je 9.131,Kč. Neuvolněnému starostovi, tak jako neuvolněnému místostarostovi může zastupitelstvo přiznat
příplatek podle počtu obyvatel obce ve výši 1.304,- Kč na každých 100 obyvatel obce. Příplatek se
stanovuje počtu obyvatel k 1. 1. každého kalendářního roku a zaokrouhluje se na celé stovky nahoru.
Zastupitel ing. Petr Pumpr podal návrh na odměnu ve výši 9.131,- a k tomu přiznat příplatek podle
počtu obyvatel ve výši 4000,- Kč.
Návrh usnesení Č. 13/9/201 O:
Zastupitelstvo obce Dunajovice v souladu s § 77 odst. 2 zákona o obcích stanoví odměnu za výkon
funkce neuvolněného místo starosty obce ve výši 13131,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode
dne 1. 11.2010.
HLASOV ÁNO
6x PRO
lx ZDRŽEL SE HLASOVANI
O x PROTI
Usnesení Č. 13/9/2010 bylo schváleno.
10) Změna směrnic obce pro vedení účetnictví, pokladny,
podpisové vzory pro KN

podpisové

vzory k účtům

v bankách,

Návrh usnesení Č. 14/9/201 O
Předsedající podal návrh změny podpisového práva k bankovnímu účtu a to na: Františka Uhlíře, ing.
Petra Pumpra a Petra Holického.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
HLASOV ÁNO
7x PRO
Ox ZDRŽEL SE HLAS OV ÁNÍ
O x PROTI
Usnesení

Č.

14/9/2010 bylo schváleno.

Návrh usnesení č.15/9/201 O
Předsedající podal návrh na zrušení nevyužívaného bankovního účtu Č. 200224754/0600 u OE Money
Bank s převedením pozůstatku na Č.Ú. 2200004371/7940 u W. Sparkasse.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
HLASOV ÁNO
7x PRO
Ox ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ
O x PROTI
Usnesení

Č.

15/9/2010 bylo schváleno.

Stav účtů obce:
W. Sparkasse

OE MoneyBank

3.265.547,77 Kč

k 9. 11. 2010 (- 20.000,- Kč výběr hotovosti do pokladny
dne 11.11.2010, zadané nezaúčtované platby před dnem
splatnosti - 14.897,70 Kč)
k 08.11. 2010(- 1.640,- kč příkaz ze 11.11.2010-seminář)
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Pokladna
Celkem

20.405,00 Kč

k 11. 11. 20IO( včetně +20.000,-Kč vklad hotovosti do
pokladny

3.309.912,47 Kč

11) Předání obce a agendy obecního úřadu novému starostovi a místostarostovi
oficiální předání klíčů a agendy novému místostarostovi ing. Petru Pumprovi.
12) Provoz vodovodu obce Dunajovice
Starosta seznámil členy zastupitelstva
(příloha č.5).

s problematikou

dodávky vody pro obec - dále v jednání

Provoz vodovodu obce Dunajovice
Ve středu 29.9.2010 obdržela obec návrh (kalkulaci) ceny pitné vody pro rok 2011, do které jsou
zakalkulovány platby nájmu za vodohospodářský majetek v majetku K+K Břilice - Gigant, s.r.o. a ing.
Jan Kačerovský, K+K Břilice - Gigant spotřebovaná elektrická energie pro čerpání vody, pravidelná
údržba vodohospodářského majetku a platba poplatků za čerpání podzemní vody. Tyto platby vychází
z dostupných údajů za rok 2010 a z výše nájmu stanovené K+K Břilice - Gigant.
Dne 1.10.2010 obdržela Obec Dunajovice návrh trojstranné nájemní smlouvy mezi K+K Břilice Gigant s.r.o. a ing. Jan Kačerovský, K+K Břilice - Gigant, Obcí Dunajovice a ČEV AK a.s. S touto
smlouvou obdržela Obec Dunajovice též návrh dodatku č.8 ke Smlouvě o nájmu vodovodu pro
veřejnou potřebu Obce Dunajovice.
Dne 4.10.2010 obdržela Obec Dunajovice dvě cenové nabídky na výměnu čerpadla ve vrtu, změnu
ovládání čerpání pitné vody z vrtu ( a výměnu tlakové nádoby).
Všechny dokumenty jsou předkládány zastupitelstvu k diskuzi.
Jak již bylo předkládáno na zasedáních zastupitelstva obce dne 15.7.2010 a 24.8.2010 hodlá ing. Jan
Kačerovský, K+K Břilice - Gigant pronajmout Obci Dunajovice vodo hospodářský majetek (vrt s
čerpadlem, přívodní potrubí od vrtu do čerpací stanice - vodárny a budovu čerpací stanice se zařízením)
z důvodu vysokých nákladů na čerpání a dodávku vody do vodovodu pro veřejnou potřebu obce
Dunajovice. Dle údajů, které předal majitel čerpací stanice, je zapotřebí na vyčerpání 1 m" pitné vody
z vrtu cca 2,5 - 2,8 kWh elektrické energie. Od ledna 2011 přichází zdražení elektřiny o ± 15%.
K těmto nákladům je nutné připočítat náklady na obsluhu, opravy a údržbu vodohospodářského
majetku. V ceně pitné vody pro rok 2010 je na náklady na předání pitné vody do vodovodu pro
veřejnou potřebu pouze 9,- Kč/nr', což činí při odběru 5.000 mvrok pouhých 45.000,- Kč. Tuto částku
je nutné, vzhledem k současným nákladům, navýšit minimálně o 100% a současně snížit spotřebu
elektrické energie na vyčerpaný m" pitné vody z vrtu.
Starosta obce nechal zpracovat cenové nabídky na výměnu čerpadla ve vrtu, změnu ovládání čerpání
pitné vody z vrtu. Jedna cenová nabídka počítá též s výměnou tlakové nádoby v čerpací stanici. Tyto
nabídky snižují spotřebu energie o 18% nebo 35%. Tím by se snížilo i předpokládané zdražení ceny
pitné vody o cca 2,50 Kč/m", nebo 5,00 Kč/ni'.
Kalkulaci ceny pitné vody pro rok 2011 tvoří cca:
29 % energie
29 % mzdy
22 % ostatní přímé náklady
5 % materiál
6 % správní a výrobní režie
9 % zisk ČEV AK a.s.
V diskuzi byly podrobně probírány možnosti úspory všech nákladů na dodávku pitné vody do
vodovodu pro veřejnou potřebu obce Dunajovice, možné investice do výměny čerpadla, investice do
výměny ovládání čerpadla ve vrtu, investice do vodohospodářského majetku K+K Břilice - Gígant,
možnosti nájmu nebo výpůjčky celého nebo části vodohospodářského majetku K+K Břilice - Gigant.
Z diskuze vzešel návrh usnesení Č. 2/8/2010:
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Zastupitelstvo obce Dunajovice navrhuje dodatkem změnit smlouvu o dodávce pitné vody do
vodovodu pro veřejnou potřebu obce Dunajovice mezi K+K Břilice - Gigant a Obcí Dunajovice těmito
body:
1) po dobu 10-ti let záruka odběru vody z vrtu K+K Břilice - Gigant
2) Obec Dunajovice doplatí rozdíl mezi skutečně vynaloženými režijními náklady na dodávku pitné
vody do vodovodu pro veřejnou potřebu obce Dunajovice K+K Břilice - Gigant a inkasovanými
z plateb za předanou pitnou vodu
3) Obec Dunajovice, po dohodě s majitelem vrtu a čerpadla, zakoupí a uhradí montáž nového čerpadla
do vrtu
Stávající smlouvy, včetně dodatků, mezi Obcí Dunajovice a ČEV AK a.s. tak jako smlouvy mezi K+K
Břilice - Gigant a ČEVAK a.s., zůstanou zachovány, dodatkem se může zvýšit platba za dodávku pitné
vody do vodovodu pro veřejnou potřebu obce Dunajovice z 9,- Kč na skutečné náklady.
13) Nákup nákladního vozidla pro obec
Starosta předložil návrh na nákup obecního víceúčelového vozidla - dále v jednání.
14) Organizační záležitosti zastupitelstva, obce a OÚ
Starosta byl členy zastupitelstva pověřen jednáním o možnostech zrušení popř. prodloužení úvěru,
dále o převedení rybníku Malý Nový, který je na katastrálním úřadě veden jako louka k přepsání
na vodní plochu a prodloužením nájemní smlouvy L. Bumanovi.
15) Závěr
Zasedání zastupitelstva obce skončeno ve 22:30 hod.
Zapsal:
Ověřovatelé zápisu:

Jitka Melmerová
Petr Holický
Miroslav Čada

Starosta obce

----~~------~~~

František Uhlíř
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a úřední desce Oú vyvěšeno dne: 18. 11. 2010
Elektronicky zveřejněno dne:
18. 11. 2010

OBEC DUNAJO
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Dunalovlce 4. 379 01 Třebo",
ICO: 00512974, tel., fax: 384722615
E-mail: podatelna@obecduna\ovlce.cz
mob.i: 602 401 551
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